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PREFÁCIO

O estágio é  parte indissociável  da formação acadêmica,  tendo por
base  a  noção  da  unidade  dialética  entre  o  pensar  e  o  agir,  que
conduza  ao  entendimento  desta  atividade  como  momento
privilegiado do processo ensino-aprendizagem.
Constitui,  certamente,  como importante  instrumento  de  integração
entre  teoria,  prática  e  formação  profissional,  que  se  caracterizou
como responsabilidade  múltipla,  a  partir  da  Lei  11.788,  de 25 de
setembro  de  2008,  que  dispões  sobre  o  estágio  de  estudantes,
revogando a lei 6.494/ 77, alterando a redação do art. 428 da CLT.
Este manual pretende de modo simples e direto, servir de orientação
para  os  estudantes  desde  o  ingresso  ao  estágio,  passando  pelo
desenvolvimento do estágio e podendo contribuir efetivamente até a
elaboração do relatório final de estágio.
O objetivo do presente Manual é propiciar orientações práticas sobre
estágio enquanto componente curricular e extracurricular, esperando-
se  possibilitar  ao  estagiário,  o  primeiro  contato  com  sua  futura
profissão, bem como ajudá-lo a organizar-se e a organizar melhor o
seu tempo.
Considerando  que  o  estágio  contribuirá  para  que  sua  formação
profissional  e  humana  seja  mais  rica  e  abrangente,  e  que  as
informações  contidas  no  presente  Manual  possam  esclarecer  e
orientar a todos os envolvidos na tarefa do Estágio, esperamos que se
faça bom uso do presente  meio de comunicação e que participem
com entusiasmo da vida profissional.
Constam deste Manual, informações esclarecedoras sobre: 
- Objetivos e finalidades do Estágio, direitos e deveres do estagiário;

- Formalizações e instrumentalização legal do Estágio;

-  Atribuições  dos  envolvidos  diretamente,  antes,  durante  e  após o

Estágio, além de outras informações relevantes.
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1 – INTRODUÇÃO

O Estágio, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Mato Grosso é ato educativo desenvolvido no
ambiente  produtivo,  que  visa  à  preparação  para  o  trabalho
produtivo  de  educandos  que  estejam  freqüentando  o  ensino
regular.
O estágio  curricular,  seja  ele  obrigatório  ou não obrigatório,
tem a função de propiciar ao estagiário o aprendizado social,
profissional e cultural, tendo como resultado uma reflexão real
e futurista dos novos cenários sócio-econômicos.
O  estágio  não  é  um  emprego.  Ele  é  um  complemento  do
aprendizado dos cursos de nível médio, técnicos ou superiores,
regido pela lei N° 11.788 de 25 de setembro de 2008.



1.1. O que é o estágio supervisionado?

O Estágio Curricular  é  ato educativo  escolar  supervisionado,
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação
para  o  trabalho  produtivo  de  estudantes  que  estejam
freqüentando  o  ensino  regular,  em  instituições  de  educação
superior,  de  educação  profissional,  de  ensino  médio,  da
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na
modalidade  profissional  da  educação  de  jovens  e  adultos  -
Proeja.
O  estágio  faz  parte  do  plano  de  curso,  além  de  integrar  o
itinerário  formativo  do  educando.  O  estágio  visa  ao
aprendizado de competências próprias de atividade profissional
e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento
do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
O estágio não gera vínculo empregatício de qualquer natureza,
é uma complementação do ensino com duração limitada e só
poderá ser realizado por estudante regularmente matriculado e
freqüentando as atividades educacionais.
Constitui-se  numa  atividade  fundamental  em  que  se  busca
otimizar  a  profissionalização  do  estudante,  permitindo  a
organização uma abertura com a comunidade.
Um estágio feito com responsabilidade pelo aluno, na maioria
das vezes, abre as portas para a sua contratação pela empresa.
Portanto,  dedicação,  iniciativa  e  compromisso  são  essenciais
por parte do estagiário. Por outro lado, é importante observar o
nível de compromisso da empresa com o aspecto educacional.
Empresas que utilizam os estagiários como mão-de obra barata
e  que  além de  não  oferecer  oportunidades  de  aprendizagem
ainda não exercem qualquer tipo de supervisão ao trabalho do
estagiário  não  são  parceiras  desejáveis  para  o  IFMT  no



processo  de  acompanhamento  de  estágio.  Nessa  situação
informe ao seu orientador na escola.

1.2. Modalidades de estágio

Há  duas  modalidades  de  estágio:  o  Estágio  obrigatório  e  o
Estágio não-obrigatório. 

 Estágio obrigatório é aquele que faz parte do Currículo
de  um  curso,  cuja  carga  horária  é  requisito  para
aprovação e obtenção de diploma.

 
 Estágio não-obrigatório  é aquele desenvolvido como

atividade opcional, acrescida à carga horária regular e
obrigatória.

As  atividades  de  extensão,  de  monitorias  e  de  iniciação
científica na educação superior, desenvolvidas pelo estudante,
somente  poderão  ser  equiparadas  ao  estágio  em  caso  de
previsão no projeto pedagógico do curso.

1.3. Objetivos do estágio

O estágio Curricular Supervisionado visa propiciar ao aluno:
a)  Condições  para  iniciação  orientada  à  prática  profissional,
tendo em vista a consecução dos objetivos dos Cursos;
b) Oportunidade para assimilar experiência prática, planejar e
desenvolver  atividades  de  natureza  técnicas,  de  maneira
sistêmica,  em  empreendimentos  relacionados  à  formação
profissional;



c) Articulação dos conhecimentos adquiridos com a realidade
profissional.

2 – INGRESSO AO ESTÁGIO

2.1 - Critérios para realização de estágios

Alunos devidamente matriculados e que estejam freqüentando
as  salas  de  aulas  dos  cursos  superiores,  técnico,  educação
especial e na modalidade profissional da educação de jovens e
adultos. Estudantes estrangeiros regularmente matriculados em
cursos  superiores  no  País,  autorizados  e  reconhecidos,
observado o prazo do visto temporário do estudante 

-  Técnico Profissionalizante: após o aluno ter cumprido 50%
da carga horária e já ter os pré-requisitos para a realização do
estágio afim.
-  Superior:  no início do semestre  em que constar  o Estágio
Supervisionado Curricular,  o  aluno regularmente  matriculado
deve apresentar-se ao CIEC para fazer o seu cadastro e receber
o manual.
- Duração: de acordo com o estabelecido no plano de curso.

2.2 – Procedimentos para realização de estágios



Consiste  em  conseguir-se  junto  aos  órgão/empresas
conveniados  com  o  Campus,  local  para  que  possam
desenvolver as atividades do estágio. O aluno deve tentar obter
a  sua  vaga  e/ou  empresa  de  sua  preferência,  atendendo  às
normas em vigor e comunicando o fato ao CIEC, em tempo,
para as providências devidas.

2.3 – Instrumentos legais para formalização do estágio.

O encaminhamento é a forma legal, documentada, de enviar-se
o aluno para o local de estágio. Ao ser encaminhado, receberá: 

a) Carta de Encaminhamento - pela qual se apresenta o
aluno  à  empresa,  comprovando  que  está  regularmente
matriculado; 

b)  Termo  de  Compromisso  -  instrumento  jurídico,
celebrado entre  a  empresa conveniente de estágio e o aluno,
com interveniência do CIEC, sobre as condições do estágio; 

c)  Folha de Freqüência -  formulário para assinatura e
anotação diária das atividades desenvolvidas; 

d) Ficha de Avaliação e Acompanhamento – ficha para
informações  sobre  o  desenvolvimento  das  atividades,  a  qual
deve  ser  entregue  ao  Supervisor  Docente,  no  ato  da
confirmação do mesmo.

e) Seguro de Vida contra acidentes pessoais, 
f) Termo de Cooperação
g) Termo de Convênio



3 -  DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO

O  QUE  O  ESTUDANTE  FARÁ  EM  SEU  ESTÁGIO
SUPERVISIONADO?

No local onde se realiza o estágio o estudante encontrará tarefas
diversificadas e específicas, que lhe trazem:

a) Experiência necessária ao seu preparo profissional,
b) Visão  concreta  do meio  e  das  condições  de  trabalho,

permitindo  que  se  enriqueça  o  seu  currículo  e  sua
formação como profissional.

Portanto, o Estágio Supervisionado pretende:
1. Proporcionar  ao  estudante  condições  de  desenvolver

suas  habilidades,  analisar  criticamente  situações  e
propor mudanças no ambiente de trabalho;

2. Incentivar  o  desenvolvimento  das  potencialidades
individuais, favorecendo o surgimento de profissionais
empreendedores;

3. Consolidar o processo ensino-aprendizagem, através da
conscientização  das  deficiências  individuais,  e
incentivar  a  busca  do  aprimoramento  pessoal  e
profissional;

4. Possibilitar  o  processo  de  atualização  dos  conteúdos
disciplinares,  permitindo  adequar  aquelas  de  caráter
profissionalizantes  às  constantes  inovações
tecnológicas, políticas, sociais e econômicas a que estão
sujeitos;

5. Promover  a  integração  entre  o  IFMT  e  as
Empresas/Comunidade.



Como estagiário,  o estudante terá sempre o acompanhamento
de  profissionais  experientes  para  orientar  suas  observações,
comentários, pesquisas, tarefas e desenvolvimento do trabalho.

3.1-Orientação e Supervisão no Estágio

PERSONAGENS  DA  EQUIPE  DO  ESTÁGIO
SUPERVISIONADO

A equipe do estágio é formada por:
a) Órgão do Departamento de Extensão do Campus do IFMT;
b) Professor orientador;
c) Supervisor de estágio;
d) Estagiário.

Os papéis de cada personagem:

a)  Órgão  do  Departamento  de  Extensão  do  Campus  do
IFMT.
Coordenar,  acompanhar  e  orientar  o  desenvolvimento  do
Estágio Supervisionado, auxiliando o Estagiário, o Orientador e
o Supervisor de estágio durante todo o período de duração dos
trabalhos.

b) Professor Orientador
1. Orientar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos

dos alunos durante o Estágio Supervisionado;
2. Manter contato com o supervisor de estágio no local do

estágio;
3. Indicar bibliografias e outras fontes de consultas;



4. Avaliar os relatórios entregues pelos alunos e empresas,
apresentando parecer à Coordenação de Estágio;

5. Avaliar  periodicamente  o  estagiário,  indicando,  se
necessário for, as alterações no cronograma;

6. Estar atento à postura ética que o trabalho requer.

c) Supervisor na Empresa
1.  Apresentar o aluno estagiário à empresa e a empresa ao

aluno;
2.  Orientar, acompanhar e organizar as atividades práticas

do estagiário na empresa;
3.  Oferecer  os  meios  necessários  à  realização  de  seus

trabalhos;
4.  Manter contato com a Instituição, quando necessário;
5.  Encaminhar a Avaliação de Estágio Supervisionado.

d) Estagiário
1.  Providenciar  documentação  exigida,  acatando  as

exigências legais do IFMT;
2.  Elaborar  o  plano  de  estágio  juntamente  com  o

supervisor de estágio, apresentando-o obrigatoriamente
ao professor orientador;

3.  Comunicar  ao  seu  orientador  todo  acontecimento
importante relacionado ao andamento do estágio;

4.  Comparecer aos encontros previstos mensalmente com
o professor orientador  para análise dos trabalhos  e/ou
discussão de possíveis problemas;

5.  Observar  e  cumprir  as  normas  que  emanam  das
coordenações de cursos e do Órgão do Departamento de
Extensão do IFMT;

6.  Elaborar relatórios conforme as instruções específicas e
orientação do professor orientador;



7.  Realizar  com zelo,  dedicação  e  espírito  profissional,
todas as atividades programadas.

ETAPAS DO ESTÁGIO

Plano de estágio
É um exercício prático do estagiário, devendo proporcionar a
reflexão e sintetizar o esforço de planejamento das atividades
que irá exercer durante o estágio. Deve ser o instrumento pelo
qual o supervisor de estágio avalia a consistência do trabalho e
orienta quanto às linhas gerais de trabalho a serem seguidas.
A estrutura e organização do plano de estágio deverão ser feitas
de acordo com as normas da ABNT, ou de acordo com decisão
específica do colegiado de departamento do campus do IFMT,
onde o estagiário está matriculado.

Relatório Final
É um documento entregue ao final do período de estágio como
um dos  elementos  da  avaliação  do  estagiário.  A estrutura  e
organização do Relatório Final também deverão ser feitas de
acordo com as normas da ABNT, ou de acordo com decisão
específica  do  colegiado  de  departamento  de  cursos  de  cada
campus do IFMT, onde o estagiário está matriculado.

Avaliação
A  avaliação  do  estágio/estagiário  ocorrerá  segundo  sistema
definido no IFMT de acordo com os planos de ensino de cada
curso,  observando  a  apresentação  do  plano  de  estágio,
avaliação do relatório de estágio,  entrega das documentações
adequadas.



3.2-Elaboração do Relatório Final do Estágio

O  Relatório  Final  de  Estágio  é  o  documento  que  o  aluno
apresenta ao IFMT, explanando, de forma clara e objetiva,  a
sua experiência/vivência no campo de estágio. É um trabalho
que deve seguir  normas oficiais  de elaboração da ABNT ou
conforme  decisão  do  colegiado  de  departamento  do  campus
onde o estagiário está matriculado. O Relatório deve:

1. Informar  as  atividades  de  uma  empresa  ou  órgão,
durante um exercício;

2. Registrar  os  dados de uma pesquisa desenvolvida em
determinado  período;

3. Relatar  os  fatos  de  uma  inspeção  realizada  em  um
determinado estabelecimento;

4. Expor  os  resultados  de  um  inquérito  ou  sindicância,
desenvolvidos num órgão ou empresa;

5. Relatar as atividades e as experiências de um estagiário.

O  estagiário  deve  observar  os  seguintes  procedimentos  na
elaboração do Relatório Final:

1. Depois de elaborado e digitado, o aluno deve procurar o
Professor Orientador para checar,  corrigir e adequar a
organização de conteúdo e normatização;

2. O  relatório  deverá  ser  entregue  obedecendo  ao
calendário elaborado pelo Professor Orientador;

3. O Relatório Final somente poderá ser encaminhado ao
Órgão do Departamento de Extensão, após a correção o
Supervisor Docente;



4. O Relatório Final deverá ser entregue juntamente com o
formulário adequado, bem como os demais formulários
e documentações para avaliação;

5. Caso  o  relatório  seja  deficiente  ou  não  atenda  às
exigências das normas de elaboração, será devolvido ao
aluno  que  terá  o  prazo  máximo  de  até  cinco  dias
corridos para reformulá-lo; 

4 -  CONCLUSÃO DE ESTÁGIO

4.1 –  Avaliação do Estágio Curricular obrigatório 

A  avaliação  é  considerada  como  um  dos  instrumentos
utilizados  para  o  reconhecimento  do  estágio  curricular
obrigatório.  Será  realizada  de  forma  contínua  e  sistemática,
durante o desenvolvimento de todo o Estágio, por intermédio
dos  profissionais  envolvidos,  culminando  na  verificação
quantitativa de resultados, por intermédio de fichas e relatórios,
envolvendo a análise de aspectos comportamentais e Técnico-
Profissional do estagiário. 

Para a avaliação final do estagiário serão utilizados os seguintes
instrumentos:
a) Auto-avaliação do estagiário;
b)  Avaliação  de  desempenho  do  estagiário,  realizado  pelo
supervisor da Empresa;
c) Relatório de atividades desenvolvidas, realizada pela banca;



d) Defesa de estágio, realizada pelo estagiário, frente a banca
de defesa de estágio.

Para  a  aprovação  no  Estágio  Curricular  Supervisionado  o
estagiário  deverá  ter  cumprido  o  número  mínimo  de  horas
previstas no Plano de Curso e obter aproveitamento mínimo de
setenta por cento nos instrumentos de avaliação.

A pontuação dos instrumentos da avaliação do estágio para os
alunos  dos  diversos  cursos  oferecidos  por  esta  Escola  será
assim quantificada:
a) Auto-avaliação: 10 (dez) ponto;
b) Desempenho na Empresa/Instituição: 30 (trinta) pontos;
c) Relatório: 30 (trinta) pontos;
d) Exposição oral do conhecimento técnico: 30 (trinta) pontos.
Em caso de reprovação no Estágio Curricular Supervisionado,
o aluno deverá desenvolver novo estágio ou novo relatório, de
acordo com a deliberação pela banca de defesa.

O  aluno  deverá  entregar  sua  pasta  de  Estágio  Curricular
Supervisionado  ao  setor  de  estágios,  contendo  também  o
relatório já corrigido pelo orientador e mais duas vias, no prazo
pré estabelecido.
Se o aluno não puder realizar  sua defesa no dia programado
deverá  entregar  justificativa  ao  setor  de  estágios  que,  após
análise e deferimento, terá novo agendamento.

4.2 – Defesa de Estágio 

A defesa de estágio compreende a ultima etapa necessária ao
reconhecimento  da  conclusão  do  estágio.  Para  tanto,  o



Departamento de Extensão oficializa uma banca examinadora
formada  por  no  mínimo  3  (três)  profissionais,  podendo  ser
docentes  e/ou  técnicos  administrativos,  do  quadro  da
Instituição,  ou  por  profissionais  convidados  pelo  orientador,
desde  que  possua  formação  superior  em  área  inerente  ao
conteúdo do estágio a ser defendido.
O estagiário terá 30 (trinta) minutos para as explanações acerca
do  conteúdo  do  estágio,  sendo  20  (vinte)  minutos  para
exposição  oral  e  10  (dez)  minutos  para  questionamentos  da
banca de estágio. 
O  estagiário  poderá  optar  pelos  recursos  audiovisuais  que
melhor o auxilie na transmissão dos seus conhecimentos, não
podendo ser penalizado em caso da opção pelo não uso ou por
problemas técnicos que por ventura ocorra com o equipamento,
durante a apresentação.
Ao final da defesa, a banca realiza as avaliações, nas fichas já
dispostas  na  mesa  e  verifica  o  relatório,  podendo  sugerir
alterações  e  novas  correções  do  mesmo,  antes  do
encaminhamento das notas junto ao Departamento de Extensão.
O PPC é instrumento superior a quaisquer orientações. Assim,
o aqui exposto não substitui os procedimentos orientados pelo
PPC.



Presidência da
República

Casa Civil
Subchefia para Assuntos

Jurídicos

LEI Nº 11.788, DE      25 DE SETEMBRO DE 2008.  

Dispõe  sobre  o  estágio  de  estudantes;  altera  a
redação  do  art.  428  da  Consolidação  das  Leis  do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro
de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de
1977,  e  8.859,  de  23  de  março  de 1994,  o  parágrafo
único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, e o art. 6o da Medida Provisória  no 2.164-41, de 24
de agosto de 2001; e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO 

Art.  1o  Estágio  é  ato  educativo  escolar  supervisionado,
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o
trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino
regular  em  instituições  de  educação  superior,  de  educação
profissional,  de  ensino  médio,  da  educação  especial  e  dos  anos

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument


finais  do  ensino  fundamental,  na  modalidade  profissional  da
educação de jovens e adultos. 

§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além
de integrar o itinerário formativo do educando. 

§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias
da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando
o  desenvolvimento  do  educando  para  a  vida  cidadã  e  para  o
trabalho. 

Art.  2o  O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório,
conforme  determinação  das  diretrizes  curriculares  da  etapa,
modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. 

§ 1o  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto
do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção
de diploma. 

§  2o  Estágio  não-obrigatório  é  aquele  desenvolvido  como
atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. 

§ 3o  As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação
científica  na  educação  superior,  desenvolvidas  pelo  estudante,
somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão
no projeto pedagógico do curso.  

Art. 3o  O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta
Lei quanto na prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo
empregatício  de  qualquer  natureza,  observados  os  seguintes
requisitos: 

I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de
educação superior,  de educação profissional, de ensino médio, da
educação  especial  e  nos  anos  finais  do  ensino  fundamental,  na
modalidade  profissional  da  educação  de  jovens  e  adultos  e
atestados pela instituição de ensino; 



II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a
parte concedente do estágio e a instituição de ensino; 

III  –  compatibilidade  entre  as  atividades  desenvolvidas  no
estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. 

§ 1o  O estágio, como ato educativo escolar supervisionado,
deverá  ter  acompanhamento  efetivo  pelo  professor  orientador  da
instituição  de  ensino  e  por  supervisor  da  parte  concedente,
comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput
do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final. 

§ 2o  O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo
ou  de  qualquer  obrigação  contida  no  termo  de  compromisso
caracteriza  vínculo  de  emprego  do  educando  com  a  parte
concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e
previdenciária. 

Art. 4o  A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-
se  aos  estudantes  estrangeiros  regularmente  matriculados  em
cursos superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado
o prazo do visto temporário de estudante,  na forma da legislação
aplicável. 

Art.  5o  As  instituições  de  ensino  e  as  partes  cedentes  de
estágio  podem,  a  seu  critério,  recorrer  a  serviços  de agentes  de
integração públicos e privados, mediante condições acordadas em
instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de
contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as
normas gerais de licitação. 

§  1o  Cabe aos agentes de integração,  como auxiliares  no
processo de aperfeiçoamento do instituto do estágio: 

I – identificar oportunidades de estágio; 

II – ajustar suas condições de realização; 



III – fazer o acompanhamento administrativo; 

IV  –  encaminhar  negociação  de  seguros  contra  acidentes
pessoais; 

V – cadastrar os estudantes. 

§ 2o  É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes,
a título de remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste
artigo.  

§  3o  Os  agentes  de  integração  serão  responsabilizados
civilmente se indicarem estagiários para a realização de atividades
não  compatíveis  com a  programação  curricular  estabelecida  para
cada  curso,  assim  como  estagiários  matriculados  em  cursos  ou
instituições para as quais não há previsão de estágio curricular. 

Art. 6o  O local de estágio pode ser selecionado a partir de
cadastro de partes cedentes, organizado pelas instituições de ensino
ou pelos agentes de integração. 

CAPÍTULO II
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Art. 7o  São obrigações das instituições de ensino, em relação
aos estágios de seus educandos: 

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com
seu representante ou assistente legal,  quando ele for absoluta ou
relativamente  incapaz,  e  com  a  parte  concedente,  indicando  as
condições  de  adequação  do  estágio  à  proposta  pedagógica  do
curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao
horário e calendário escolar; 

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e
sua adequação à formação cultural e profissional do educando; 



III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida
no estágio,  como responsável  pelo  acompanhamento  e  avaliação
das atividades do estagiário; 

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo
não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades; 

V  –  zelar  pelo  cumprimento  do  termo  de  compromisso,
reorientando  o  estagiário  para  outro  local  em  caso  de
descumprimento de suas normas; 

VI  –  elaborar  normas  complementares  e  instrumentos  de
avaliação dos estágios de seus educandos; 

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do
período letivo,  as datas de realização de avaliações escolares ou
acadêmicas. 

Parágrafo  único.  O  plano  de  atividades  do  estagiário,
elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se refere o inciso II do
caput do  art.  3o desta  Lei,  será  incorporado  ao  termo  de
compromisso  por  meio  de  aditivos  à  medida  que  for  avaliado,
progressivamente, o desempenho do estudante. 

Art.  8o  É  facultado  às  instituições  de  ensino  celebrar  com
entes públicos e privados convênio de concessão de estágio, nos
quais  se  explicitem  o  processo  educativo  compreendido  nas
atividades programadas para  seus  educandos e as  condições  de
que tratam os arts. 6o a 14 desta Lei. 

Parágrafo único.  A celebração de convênio de concessão de
estágio  entre  a  instituição  de  ensino  e  a  parte  concedente  não
dispensa  a celebração  do  termo de compromisso  de  que  trata  o
inciso II do caput do art. 3o desta Lei. 

CAPÍTULO III
DA PARTE CONCEDENTE 



Art. 9o  As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da
administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer
dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios,  bem  como  profissionais  liberais  de  nível  superior
devidamente  registrados  em  seus  respectivos  conselhos  de
fiscalização  profissional,  podem  oferecer  estágio,  observadas  as
seguintes obrigações: 

I  –  celebrar  termo  de  compromisso  com  a  instituição  de
ensino e o educando, zelando por seu cumprimento; 

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar
ao  educando  atividades  de  aprendizagem  social,  profissional  e
cultural; 

III  –  indicar  funcionário  de  seu  quadro  de  pessoal,  com
formação  ou  experiência  profissional  na  área  de  conhecimento
desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar
até 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes
pessoais,  cuja  apólice  seja  compatível  com valores  de  mercado,
conforme fique estabelecido no termo de compromisso; 

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo
de  realização  do  estágio  com indicação  resumida  das  atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 

VI  –  manter  à  disposição  da  fiscalização  documentos  que
comprovem a relação de estágio; 

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima
de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao
estagiário. 

Parágrafo  único.  No  caso  de  estágio  obrigatório,  a
responsabilidade pela contratação do seguro de que trata o inciso IV



do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela
instituição de ensino. 

CAPÍTULO IV
DO ESTAGIÁRIO 

Art. 10.  A jornada de atividade em estágio será definida de
comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o
aluno  estagiário  ou  seu  representante  legal,  devendo  constar  do
termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e
não ultrapassar: 

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no
caso  de  estudantes  de  educação  especial  e  dos  anos  finais  do
ensino  fundamental,  na  modalidade  profissional  de  educação  de
jovens e adultos; 

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso
de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível
médio e do ensino médio regular. 

§ 1o  O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática,
nos  períodos  em que  não  estão  programadas  aulas  presenciais,
poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que
isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição
de ensino. 

§  2o  Se  a  instituição  de  ensino  adotar  verificações  de
aprendizagem periódicas  ou  finais,  nos  períodos  de  avaliação,  a
carga  horária  do  estágio  será  reduzida  pelo  menos  à  metade,
segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom
desempenho do estudante. 

Art. 11.  A duração do estágio, na mesma parte concedente,
não  poderá  exceder  2  (dois)  anos,  exceto  quando  se  tratar  de
estagiário portador de deficiência. 



Art. 12.  O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de
contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua
concessão,  bem  como  a  do  auxílio-transporte,  na  hipótese  de
estágio não obrigatório. 

§  1o  A  eventual  concessão  de  benefícios  relacionados  a
transporte,  alimentação  e  saúde,  entre  outros,  não  caracteriza
vínculo empregatício. 

§  2o  Poderá  o  educando  inscrever-se  e  contribuir  como
segurado facultativo do Regime Geral de Previdência Social.  

Art.  13.  É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio
tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de
30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias
escolares. 

§  1o  O  recesso  de  que  trata  este  artigo deverá  ser
remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
contraprestação.

§  2o  Os  dias  de  recesso  previstos  neste  artigo  serão
concedidos  de  maneira  proporcional,  nos  casos  de  o  estágio  ter
duração inferior a 1 (um) ano. 

Art.  14.  Aplica-se  ao  estagiário  a  legislação  relacionada à
saúde  e  segurança  no  trabalho,  sendo  sua  implementação  de
responsabilidade da parte concedente do estágio. 

CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO 

Art.  15.  A manutenção de estagiários em desconformidade
com esta Lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a
parte  concedente  do  estágio  para  todos  os  fins  da  legislação
trabalhista e previdenciária. 



§  1o  A  instituição  privada  ou  pública  que  reincidir  na
irregularidade de que trata  este artigo ficará impedida de receber
estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva
do processo administrativo correspondente. 

§ 2o  A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à
filial ou agência em que for cometida a irregularidade. 

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.  16.  O termo de compromisso deverá ser  firmado pelo
estagiário  ou  com seu  representante  ou  assistente  legal  e  pelos
representantes  legais  da  parte  concedente  e  da  instituição  de
ensino, vedada a atuação dos agentes de integração a que se refere
o art. 5o desta Lei como representante de qualquer das partes. 

Art.  17.  O  número  máximo  de  estagiários  em  relação  ao
quadro de pessoal  das entidades concedentes de estágio  deverá
atender às seguintes proporções: 

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário; 

II  –  de  6  (seis)  a  10  (dez)  empregados:  até  2  (dois)
estagiários; 

III  –  de 11 (onze) a  25  (vinte  e  cinco)  empregados:  até  5
(cinco) estagiários; 

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte
por cento) de estagiários. 

§ 1o  Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o
conjunto  de  trabalhadores  empregados  existentes  no
estabelecimento do estágio. 



§ 2o  Na hipótese de a parte concedente contar com várias
filiais  ou  estabelecimentos,  os  quantitativos  previstos  nos  incisos
deste artigo serão aplicados a cada um deles. 

§ 3o  Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do
caput deste artigo resultar em fração, poderá ser arredondado para o
número inteiro imediatamente  superior. 

§  4o  Não  se  aplica  o  disposto  no  caput  deste  artigo  aos
estágios de nível superior e de nível médio profissional. 

§ 5o  Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o
percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte
concedente do estágio. 

Art.  18.  A  prorrogação  dos  estágios  contratados  antes  do
início da vigência desta Lei apenas poderá ocorrer se ajustada às
suas disposições. 

Art. 19.  O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, aprovada pelo  Decreto-Lei n  o   5.452, de 1  o   de maio de 1943  ,
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 428.  ......................................................................

§  1  o      A  validade  do  contrato  de  aprendizagem
pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência
Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso
não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa
de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade
qualificada em formação técnico-profissional metódica.

...................................................................... 

§  3  o      O  contrato  de  aprendizagem não  poderá  ser
estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar
de aprendiz portador de deficiência.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm


...................................................................... 

§  7  o      Nas  localidades  onde  não  houver  oferta  de
ensino médio para o cumprimento do disposto no § 1o deste
artigo,  a  contratação  do  aprendiz  poderá  ocorrer  sem  a
freqüência  à  escola,  desde  que  ele  já  tenha  concluído  o
ensino fundamental.” (NR) 

Art.  20.  O art.  82 da  Lei  n  o   9.394, de 20 de dezembro de  
1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.  82.      Os  sistemas  de  ensino  estabelecerão  as
normas  de  realização  de  estágio  em  sua  jurisdição,
observada a lei federal sobre a matéria. 

    Parágrafo único. (Revogado).” (NR) 

Art. 21.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.  22.  Revogam-se as  Leis  n  os   6.494,  de  7  de  
dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o
parágrafo  único  do  art.  82  da  Lei  n  o   9.394,  de  20  de  
dezembro de 1996, e o  art. 6  o   da Medida Provisória n  o  
2.164-41, de 24 de agosto de 2001. 

            Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da
Independência e 120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
André Peixoto Figueiredo Lima

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2164-41.htm#art6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2164-41.htm#art6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art82%C2%A7p
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art82%C2%A7p
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8859.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6494.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6494.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art82
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428%C2%A77



	1.1. O que é o estágio supervisionado?
	1.2. Modalidades de estágio
	1.3. Objetivos do estágio

